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Tiivistelmä

Teknologiateollisuus ry teki keväällä 2013 jäsenyritystensä henkilöstöjohdolle kyselyn, jossa selvitettiin yritysten henkilös-
tö- ja osaamistarpeita Suomessa. Kyselyllä kartoitettiin henkilöstöjohdon arviota yritysten eri toimintojen ja osaamisvaa-
timusten painopisteiden muutoksista vuodesta 2012 vuoteen 2016. Lisäksi tiedusteltiin heidän näkemystään tutkintojen 
työelämävastaavuudesta sekä yritysten ICT-osaamisen tarvetta. Kyselyyn saatiin 456 vastausta yhteensä 505 yrityksestä, 
joiden henkilöstömäärä kattaa yhteensä noin 48 % Suomessa toimivan teknologiateollisuuden henkilöstöstä. Vastaava 
tiedustelu tehtiin edellisen kerran vuonna 2010. 

Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä on supistunut vuodesta 2008 vuoteen 2012 miltei 10 %. Henkilöstömäärä on 
vähentynyt voimakkaimmin elektroniikka- ja sähköteollisuudessa ja metallien jalostuksessa. Näillä toimialoilla supistumi-
nen on jatkunut myös alkuvuonna 2013.  Vuonna 2012 teknologiateollisuus työllisti Suomessa noin 295000 henkilöä. 
Loppukeväällä 2013 yritykset arvioivat, että teknologiateollisuuden henkilöstömäärä säilyy lähivuosina jokseenkin vuo-
den 2012 tasolla. 

Teknologiateollisuuden toimialojen, toimintojen ja erikokoisten yritysten kehitys on epäyhtenäinen. Tarkastelujaksolla 
2012–2016 henkilöstömäärän ennakoidaan lisääntyvän suunnittelu- ja konsultointialalla ja tietotekniikka-alalla sekä 
kone- ja metallituoteteollisuudessa. Toimialojen sisällä tapahtuu rakenteellisia muutoksia. Esimerkiksi koko elektroniikka-
teollisuudesta poiketen terveysteknologiayritykset arvioivat henkilöstömääränsä kasvavan. Toiminnoista myynti- ja mark-
kinointitehtävien sekä after sales-palvelujen (huolto, kunnossapito, ylläpito ja asiakastuki) henkilöstömäärä kasvaa suh-
teellisesti eniten. Henkilöstöä lisätään myös hankintatoimen sekä tuotannon tehtäviin. Yritysten koon mukainen vertailu 
osoitti, että kasvu tapahtuu pääasiassa alle 500 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Nämä arvioivat lisäävänsä henkilöstöä 
erityisesti tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin, asiakastukeen sekä myynti- ja markkinointitehtäviin. Korkeakoulututkinnon, 
erityisesti yliopistotutkinnon suorittaneiden määrä kasvaa suhteellisesti eniten. Monet yritykset tarvitsevat lisää myös 
ammatillisen tutkinnon suorittaneita osaajia.

Eläkkeelle siirtyvien suuri määrä lisää merkittävästi rekrytointitarvetta ja muuttaa sen rakennetta. Teknologiateollisuuden 
henkilöstön nykyisen ikäjakauman perusteella voidaan arvioida, että yrityksistä siirtyy eläkkeelle vuosina 2013–2016 
kaikkiaan miltei 24 000 henkilöä. Eläkkeelle siirtyvissä on eniten kone- ja metallituoteteollisuuden ja metallinjalostuksen 
tuotannon osaajia, mikä vaikuttaa erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen hankkineiden rekrytointitarpeeseen.        

Mikäli arviot henkilöstömäärän muutoksesta ja eläköitymisestä toteutuvat koko Suomen teknologiateollisuuden tasolla, 
on teknologiateollisuuteen rekrytoitava vuosittain keskimäärin 9500 henkilöä. Näistä noin 2200 on yliopistotutkinnon, 
2300 ammattikorkeakoulututkinnon ja 4400 toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittanutta. Kone- ja metallituo-
teteollisuuteen sekä metallien jalostukseen rekrytoidaan ammatillisen tutkinnon suorittaneista valtaosa, yhteensä lähes 
2900 henkilöä. Näissä laskelmissa ei ole huomioitu henkilöstön siirtymistä toimialojen välillä.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvittavan osaamisen taso nousee edelleen kaikissa tehtävissä. Ammatillista perus-
koulutusta vailla olevaa henkilöstöä ei juuri olla rekrytoimassa. Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen laadun ja vaikutta-
vuuden merkitys korostuvat kaikilla koulutusasteilla, jotta osaajien riittävyys ja nopeasti muuttuvien osaamisvaatimusten 
saavuttaminen voidaan taata. 

Enemmistö yrityksistä arvioi suomalaisen koulutusjärjestelmän tarjoamien tutkintojen vastaavan heidän tarpeitaan vähin-
tään melko hyvin. Tutkintojen työelämärelevanssi näyttää parantuneen viime vuosina. Kehitettävää on kuitenkin edelleen. 

Yritykset ovat tiedostaneet mahdollisuuden lisätä kilpailukykyään ICT-osaamisen avulla. ICT-osaamista tullaan lisäämään 
kaikkiin toimintoihin, erityisen usein tuotantoon sekä tutkimukseen ja kehitykseen. Yleisintä on toiminnanohjaus- ja 
tuotetietojärjestelmiin liittyvä ICT-osaaminen. Myös pilvipalvelujen hyödyntäminen, tietoturva-asiat ja asiakastietojärjes-
telmät ovat yleisesti kehityskohteena. 

Henkilöstötarpeiden arvioinnin tulokset ovat suuntaa-antavia. Tämän arvion toteutuminen riippuu suotuisan suhdanne-
kehityksen ohella siitä, kuinka kilpailukykyisiä yritykset ovat ja millainen Suomi on yritysten toimintaympäristönä. Osaa-
van henkilöstön saatavuus on yksi perusedellytys sille, että teknologiateollisuuden yritykset voivat Suomessa toimia.

Henkilöstöselvityksen toteutuksesta vastasivat asiantuntija Minna Jokinen ja tutkimusassistentti Elina Viinikka.
Teknologiateollisuus ry kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita yrityksiä.
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1. Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä   
 pysynee Suomessa nykytasolla 

Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta teknolo-
giateollisuuden yritykset uskovat Suomen henkilöstönsä 
määrän pysyttelevän vuoteen 2016 asti jokseenkin vuoden 
2012 tasolla. Kehitysarviot ovat epäyhtenäisiä. Vastanneis-
ta yrityksistä 67 % arvioi henkilöstömääränsä kasvavan 
vuodesta 2012 vuoteen 2016 mennessä.  

Pienet yritykset lisäävät, suuret supistavat 
henkilöstöä
Henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan alle 500 henkilöä 
työllistävissä teknologiateollisuuden yrityksissä keskimää-
rin 12 %. Kasvu on voimakasta kaikilla toimialoilla metalli-
en jalostajia lukuun ottamatta. 

Suuret, yli 500 henkilöä työllistävät yritykset arvioivat hen-
kilöstömääränsä supistuvan keskimäärin 4 %. Poikkeuk-
sen tekevät suunnittelu- ja konsultointialan mutta myös 
kone- ja metallituoteteollisuuden suuret yritykset, jotka 
arvioivat henkilöstömääränsä kasvavan.

Toimialojen voimasuhteet muutoksessa
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstömäärän 
arvioidaan supistuvan vuodesta 2012 vuoteen 2016 yh-
teensä 6 %. Kysely tehtiin kevään 2013 lopulla ja elekt-
roniikkateollisuuden henkilöstömäärää oli  vähennetty jo 
alkuvuodesta. On huomattava, että mikäli kyseiset vähen-
nykset olisivat ajoittuneet vuoden 2012 loppuun, elekt-
roniikkateollisuuteen ennakoitaisiin jopa 5 % henkilöstö-
määrän kasvua. Sähköteollisuuden henkilöstömäärän 
arvioidaan pysyttelevän vuoden 2012 tuntumassa.

Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien ja-
lostuksen henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän yhteensä 
vuoden 2012 tasolla. Kone- ja metallituoteteollisuuden 
henkilöstömäärään odotetaan noin 3 % kasvua. Metallien 
jalostuksen henkilöstömäärän arvioidaan supistuvan 7 %, 
mikä vastaa alkuvuonna 2013 tapahtuneita henkilöstö-
vähennyksiä. 

Tietotekniikka-alalla henkilöstömäärän arvioidaan kas-
vavan 5 %.

Suunnittelu ja konsultointialan henkilöstömäärän arvi-
oidaan kasvavan 20 % vuoteen 2016 mennessä. 

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 2005–2012
sekä arvio Suomen henkilöstömäärästä vuodelle 2016
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Huolto-, kunnossapito-, ylläpito- ja asiakastuki-
tehtävät työllistävät yritysten arvioiden mukaan vuonna 
2016 keskimäärin 7 % enemmän henkilöstöä kuin vuon-
na 2012. Kasvu tapahtuu toimialasta riippumatta alle 500 
henkilöä työllistävissä yrityksissä, mutta myös suurissa säh-
kö- ja elektroniikkateollisuuden ja kone- ja metallituote-
teollisuuden yrityksissä. 

Ratkaisumyynti- ja markkinointitehtävissä toimivan 
henkilöstön määrän arvioidaan lisääntyvän keskimäärin 
4 %. Kasvu tapahtuu toimialasta riippumatta kaikissa alle 
500 henkilöä työllistävissä yrityksissä. 

Sähköteollisuudessa sekä suunnittelu ja konsultointialalla 
myynti- ja markkinointitehtävissä toimivien määrän enna-
koidaan kasvavan kaikenkokoisissa yrityksissä. Kone- ja 
metallituoteteollisuuden sekä tietotekniikka-alan yrityksis-
sä myynti- ja markkinointitehtävissä toimivien henkilöiden 
määrä kasvaa erityisesti alle 500 henkilöä työllistävissä 
yrityksissä. Elektroniikkateollisuudessa ja metallien jalos-
tuksessa myynti- ja markkinointitehtävissä toimivan hen-
kilöstön määrä supistuu suurissa yrityksissä tapahtuneiden 
vähennysten johdosta.
 
Hankinta-, osto- ja logistiikkatehtävissä toimivien 
määrän arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 %. Elektroniik-
ka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä 
suunnittelu- ja konsultointiala arvioivat lisäävänsä henki-
löstöä hankintatoimeen kaikenkokoisissa yrityksissä. Tieto-
tekniikka-alalla ja metallien jalostuksessa hankintatoimes-
sa toimivan henkilöstön määrän ennakoidaan supistuvan.

Tuotantotehtävissä toimivien määrä lisääntyy yritysten 
arvioiden mukaan koko alalla keskimäärin 2 %. Se merkit-
see muihin toimintoihin verrattuna suurinta absoluuttista 
henkilöstömäärän lisäystä. Tuotantotoiminnan henkilöstön 
arvioidaan metallien jalostajia lukuun ottamatta lisäänty-
vän kaikissa alle 500 henkilöä työskentelevissä yrityksissä. 

Kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä suunnittelu- ja 
konsultointialalla ennakoidaan tavara- ja palvelutuotan-
tohenkilöstön määrän kasvua kaikenkokoisissa yrityksissä. 

2. After sales service ja ratkaisumyynti lisäävät  
 henkilöresursseja suhteellisesti eniten

Yritysten arvion mukaan teknologiateollisuuden henkilöstömäärä kasvaa tarkastelujaksolla 2012-2016 kaikissa muissa 
toiminnoissa paitsi johto- ja hallintotehtävissä. After sales-toiminnoissa (huolto, kunnossapito, ylläpito ja asiakastuki) 
sekä myynti- ja markkinointitehtävissä toimivan henkilöstön määrä kasvaa suhteellisesti eniten. Tuotannossa toimivien 
henkilöiden määrä kasvaa yritysten arvion mukaan absoluuttisesti eniten. 

Tietotekniikka-alalla palvelutuotannossa toimivan henki-
löstön määrän odotetaan kasvavan pienempien yritysten 
lisätessä henkilöstöä näihin tehtäviin. Elektroniikka- ja säh-
köteollisuudessa sekä metallien jalostuksessa tuotannon 
henkilöstön määrä on jo supistunut lähinnä suurten yritys-
ten toimintojen painopisteiden muutoksen vuoksi. 

Tiiminvetäjä- ja työnjohtotehtävissä toimivan henkilöstön 
määrää tiedusteltiin tässä selvityksessä osana tuotanto-
henkilöstöä. Tiiminvetäjien määrän arvioidaan pysyvän 
vastaajayrityksissä keskimäärin ennallaan. Suunnittelu ja 
konsultointialan sekä kone- ja metallituoteteollisuuden 
yritykset lisäävät tiiminvetäjiä kaikenkokoisissa yrityksissä. 
Muilla toimialoilla tiiminvetäjien määrä supistuu pääsään-
töisesti suurten yritysten supistaessa tiiminvetäjien mää-
rää.

Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä toimivan henkilös-
tön määrän arvioidaan pysyvän ennallaan vuoteen 2016 
saakka. Tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstön määrän 
kasvaa kone- ja metallituoteteollisuudessa, tietotekniik-
ka-alalla, suunnittelu- ja konsultointialalla sekä sähköte-
ollisuudessa. Tutkimus- ja tuotekehityksen henkilöstön 
määrän ennakoidaan kasvavan kaikissa alle 500 henkilöä 
työllistävissä yrityksissä toimialasta riippumatta.

Johto- ja taloushallinnon tehtävissä toimivien määrän 
arvioidaan supistuvan koko teknologiateollisuudessa kes-
kimäärin 10 %. Suunnittelu- ja konsultointialan, tietotek-
niikka-alan sekä sähköteollisuuden yrityksissä hallintohen-
kilöstön määrä lisääntyy. Elektroniikkateollisuudessa sekä 
kone- ja metallituoteteollisuudessa ja metallinjalostajilla 
hallintohenkilöstön määrän supistuu.  

Muissa tehtävissä toimivan henkilöstön määrän arvioi-
daan pysyvän koko teknologiateollisuudessa keskimäärin 
ennallaan. Kone- ja metallituoteteollisuudessa ja metallien 
jalostuksessa muissa tehtävissä toimivien henkilöiden mää-
rä supistuu, muilla toimialoilla lisääntyy. 
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Suomen henkilöstömäärä toiminnoittain 2012–2016
Teknologiateollisuus yhteensä

Suomen henkilöstömäärän muutos toiminnoittain 2012–2016, %
Teknologiateollisuus yhteensä
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3. Tarvittava osaamistaso nousee kaikilla   
 toimialoilla
 
Globaali yritysten toimintatapojen ja työnjaon muutos vaikuttavat myös Suomessa toimivan henkilöstön tehtäväkuviin. 
Yritykset ennakoivat tarvittavan osaamisen tason nousevan edelleen. Suomessa korkea-asteen, erityisesti yliopistotut-
kinnon suorittaneen henkilöstön määrä kasvaa suhteellisesti muita enemmän. Myös AMK- tai ammatillisen tutkinnon 
suorittaneiden määrää lisätään. Sen sijaan ilman tutkintoa olevan henkilöstön määrä supistuu. 

Yliopistotutkintoja suorittaneiden määrän arvioidaan 
kasvavan keskimäärin 6 %, alle 500 hengen yrityksissä 25 
%. Pienemmissä yrityksissä arviot akateemisen tutkinnon 
suorittaneiden määrän suhteellisesta lisäyksestä ovat suu-
ret toimialasta riippumatta. Määrällisesti valtaosa näistä 
on maisteri- tai DI-tutkinnon suorittaneita. Jatkotutkintoja 
suorittaneen henkilöstön määrä on toistaiseksi varsin vä-
häinen. Sen arvioidaan kuitenkin kasvavan suhteellisesti 
voimakkaammin kuin maisteritutkinnon suorittaneiden.  

Yliopistotutkinnon suorittaneiden määrän arvioidaan li-
sääntyvän elektroniikkateollisuutta lukuun ottamatta kai-
killa toimialoilla. Elektroniikkateollisuuden pienissä yrityk-
sissä yliopistotutkinnon suorittaneiden määrän arvioidaan 
kasvavan voimakkaasti.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrän 
arvioidaan lisääntyvän keskimäärin 2 % koko teknologia-
teollisuudessa, alle 500-henkilöä työllistävissä yrityksissä 
21 %.

AMK-tutkinnon suorittaneiden määrä kasvaa elektroniik-
kateollisuutta lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Ku-
ten yliopistotutkinnoissa, pienemmät elektroniikkateolli-
suuden yritykset arvioivat AMK-tutkinnon suorittaneiden 
määrän kasvavan voimakkaasti.

Toisen asteen ammatillisen tutkinnon* suorittaneiden 
määrän arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 %, alle 500 
henkilöä työllistävissä yrityksissä 11 %. 

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrän arvioidaan 
kasvavan varsin voimakkaasti elektroniikka- ja sähköteolli-
suuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä. 
Tietotekniikka-alalla sekä metallien jalostuksessa ammatil-
lisen tutkinnon suorittaneiden määrän arvioidaan supistu-
van.

Ilman tutkintoa työskentelevien määrän arvioidaan su-
pistuvan keskimäärin 8 %, ja vähenemistä ennakoidaan 
kaikilla toimialoilla. 

* Tarkastelussa on yhdistetty toisen asteen tutkinnot ja 
 alimman korkea-asteen tutkinnot.

Tutkinnot:

Toisen asteen ammatillinen tutkinto: perustutkinnot (esim. kone- ja metalliala, sähköala, tietojenkäsittelyala 

(nykyinen datanomi), ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot

Alin korkea-aste: Ei tällä hetkellä koulutusta. Esim. teknikkotutkinto,’vanha’ datanomi, ’vanha’ rakennusmestari

Alempi korkeakoulututkinto: esim. AMK-tutkinnot, kuten insinööri ja tradenomi, uusi rakennusmestaritutkinto

Ylempi korkeakoulututkinto: esim. maisteri, diplomi-insinööri

Yliopiston jatkotutkinnot: lisensiaatti, tohtori
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Suomen henkilöstömäärä koulutustaustan mukaan
Teknologiateollisuus yhteensä

Suomen henkilöstömäärän muutos koulutustaustan mukaan 2012–2016, %
Teknologiateollisuus yhteensä
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4. Eläköityminen voimistaa rekrytointitarvetta

Eläketurvakeskuksen mukaan yksityiseltä sektorilta jäätiin 
vuonna 2011 eläkkeelle keskimäärin 60-vuotiaana.  Ti-
lastokeskuksen tietojen mukaan teknologiateollisuuden 
henkilöstöstä 17 % oli täyttänyt 55 vuotta vuonna 2010. 
Toimialoittain vaihtelu on suurta: suunnittelu- ja konsul-
tointialalla 55-vuotta täyttäneitä oli 25 %, kone- ja metalli-
tuoteteollisuudessa ja metallien jalostuksessa 20 % mutta 
tietotekniikka-alalla ja elektroniikka- ja sähköteollisuudes-
sa vain 10 % henkilöstöstä. Henkilöstön ikäjakauman ja 
Eläketurvakeskuksen tietojen perusteella voidaan arvioida, 
että teknologiateollisuuden yrityksistä siirtyy eläkkeelle 
vuosina 2013-2016  noin 23 500 henkilöä, vuosittain kes-
kimäärin noin 5900 henkilöä.
 

Eläköitymisen vaikutus näkyy ensimmäisenä suunnittelu- 
ja konsultointialalla. Eläköityvien määrä on absoluuttisesti 
suurin kone- ja metallituoteteollisuudessa. Sen henkilös-
tön vanhimmissa ikäluokissa on eniten toisen asteen am-
matillisen tutkinnon suorittaneita sekä ilman muodollista 
tutkintoa olevia, tuotantotehtävissä toimivia henkilöitä. 
Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset arvioivat tuo-
tantotehtävissä toimivien määrän tulevina vuosina hiukan 
lisääntyvän Suomessa. Siten henkilöstön ikääntyminen li-
sää ensivaiheessa määrällisesti eniten toisen asteen kone- 
ja metallialan ammatillisen tutkinnon suorittaneiden rekry-
tointitarvetta.  

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläköityminen koulutusaloittain ja -tasoittain 
keskimäärin/vuosi, vuosina 2013–2016

Rekrytointitarpeiden arvioinnissa on useita epävarmuustekijöitä. 

Yrityksen tietyllä hetkellä tekemä arvio henkilöstön määrän kehityksestä lähivuosina kertoo arviointihetken oletuksen tulevaisuu-
den kehityksestä. Tämä voi poiketa huomattavasti toteutuvasta esim. yrityksen strategian, tuotteiden ja palvelujen kysynnän tai 
talouden suhdanteiden vaihtuessa. Rekrytointitarpeiden laskentatapa on mekaaninen ja kaikille sama. 

Elektroniikkateollisuudessa tapahtunut voimakas rakennemuutos on vapauttanut työmarkkinoille suuren joukon henkilöstöä. He 
ovat jo sijoittuneet tai sijoittumassa työmarkkinoille. Tässä aineistossa se pienentää elektroniikka- ja sähköteollisuuden rekrytoin-
titarvetta. Muutos peittää alleen sähköteollisuuden kehityksen. Mikäli rakennemuutokseen liittyvä henkilöstön vähentäminen 
olisi ajoittunut muutamaa kuukautta aikaisemmaksi, vuodelle 2012, elektroniikkateollisuuden henkilöstön määrän arvioitaisiin 
kasvavan selvästi (+5 %).  

Suunnittelu- ja konsultointialalla toimivista yrityksistä kolmannes on Teknologiateollisuus ry:n jäseniä, joille kysely kohdistettiin. 
Jäsenyritysten koko on suurempi ja niiden henkilöstö iältään selvästi nuorempaa, kuin suunnittelu ja konsultointialalla koko Suo-
messa keskimäärin. Jäsenkentän yrityksissä tämä vähentää eläköitymisen vaikutusta ja siten rekrytointitarpeita. 

Koko Suomen  suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstöstä 20 %  työskentelee pienissä, keskimäärin 1 henkilön yrityksissä. Osa 
näistä lienee toiminimiä, joilla ei yrittäjän ikääntyessä ole enää aktiivista toimintaa.  Siten Teknologiateollisuus ry:n suunnittelu- ja 
konsultointialan jäsenyritysten tekemä henkilöstön määrän viidenneksen kasvuarvio on oletettavasti koko Suomen tasolla ylimi-
toitettu.

*) Ammatillinen toinen aste ml. alin korkea-aste (Teknikko). Sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon

Arvio alalta eläköityvien määrästä keskimäärin 2013-2016/vuosi:
Elektroniikka- ja sähköteollisuus sekä tietotekniikka-ala yht. n. 1250
Kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus yht. n. 3250
Suunnittelu- ja konsultointiala n. 1400
Koko teknologiateollisuus n. 5900/vuosi    

Lähde: Tilastokeskus ja Eläketurvakeskus, Teknologiateollisuus ry

   DI   Muu yliopisto  Insinööri      Muu AMK        Ammatillinen,    Ammatillinen      Ei tutkintoa
                         Tekniikka*)       muu
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Vuosittainen rekrytointitarve teknologia
teollisuuden yrityksissä vuoteen 2016 
mennessä
Yritysten ennakoimien henkilöstömäärien muutosten sekä 
Tilastokeskuksen koko Suomen teknologiateollisuuden 
henkilöstöä koskevien tietojen perusteella arvioitiin koko 
alan henkilöstömäärä vuonna 2016. Kun laskelmissa otet-
tiin lisäksi huomioon eläkkeelle siirtyvien määrä, saatiin ar-
vio Suomen teknologiateollisuuden yritysten henkilöstön 
lisäystarpeiden suuruudesta Suomessa koulutusasteittain. 
Näiden tietojen pohjalta tehtiin myös arvio koulutusala-
kohtaisista rekrytointitarpeista. 

Yhteensä rekrytointitarve on noin 9500 henkilöä vuosit-
tain. 
 -  Elektroniikka- ja sähköteollisuus sekä tietotekniikka-ala 

rekrytoivat noin 2000 henkilöä. 
 -  Kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostajat 

rekrytoivat noin 4200 henkilöä
 -  Suunnittelu- ja konsultointiala rekrytoi noin 3200 hen-

kilöä.
 
Toisen asteen tutkinnon suorittaneita rekrytoidaan 
ylivoimaisesti eniten, yhteensä noin 4400 henkilöä vuo-
sittain. Näistä noin 3300 on tekniikan alan ja noin 1100 
muiden alojen, mm. tietojenkäsittely- ja kaupallisen alojen 
tutkinnon suorittaneita.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuteen sekä tietotekniikka-
alalle rekrytoidaan noin 850 toisen asteen tutkinnon 
suorittanutta, joista noin 450 tekniikan alalta. Kone- ja 
metallituoteteollisuuden yritykset ja metallien jalostajat 
palkkaavat miltei 2900 toisen asteen tutkinnon suoritta-
nutta, joista 2400 tekniikan alalta. Suunnittelu- ja konsul-

tointialalle toisen asteen tutkinnon suorittaneita rekrytoi-
daan noin 700 henkilöä.

Kone- metallialan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden 
määrä on parin viimeisen vuoden aikana noussut runsaa-
seen 3200 vuosittain.  Tämän tutkinnon viiden viimeisen 
vuoden aikana suorittaneista työelämään on siirtynyt työl-
lisyystilanteesta riippuen vajaat 80 % ja teknologiateolli-
suuden palvelukseen vajaat 60 % eli yhteensä noin 1500 
kone- ja metallialan toisen asteen tutkinnon suorittanutta. 

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita palka-
taan yhteensä noin 2300 vuosittain, joista insinöörejä on 
noin 1900. Elektroniikka- ja sähköteollisuuteen ja tietotek-
niikka-alalle palkataan noin 450 AMK-tutkinnon suoritta-
nutta. Kone- ja metallituoteteollisuuteen ja metallien jalos-
tukseen AMK-tutkinnon suorittaneita tarvitaan yhteensä 
vajaat 650, joista noin 550 on suorittanut tekniikan alan 
tutkinnon. Suunnittelu- ja konsultointialan rekrytointiarvio 
on 1200 AMK-tutkinnon suorittanutta, joista noin 1100 
insinööriä.

Yliopisto-, maisteri- tai jatkotutkinnon suorittaneita 
palkataan yhteensä lähes 2300 henkilöä, joista noin 1400 
on tekniikan alan tutkinnon suorittaneita. Kone- ja metal-
lituoteteollisuus ja metallien jalostajat palkkaavat runsaat 
200 yliopistotutkinnon suorittanutta, näistä 150 tekniikan 
alalta. Elektroniikka- ja sähköteollisuuteen ja tietotekniik-
ka-alalle rekrytoidaan noin 850 yliopistotutkinnon suo-
rittanutta, joista vajaa 400 on suorittanut tekniikan alan 
tutkinnon. Suunnittelu- ja konsultointialan rekrytointiarvio 
on 1150 yliopistotutkinnon suorittanutta, joista 850 tek-
niikan alalta. 

  

Arvio Suomen teknologiateollisuuden henkilöstön vuotuisesta
rekrytointitarpeesta 2012–2016
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Rekrytointitarve yhteensä: n. 9500 henkilöä, joista 
Elektroniikka ja sähköteollisuuteen ja tietotekniikka-alalle n. 2000
Kone- ja metallituoteteollisuuteen ja metallien jalostukseen n. 4200
Suunnittelu- ja konsultointialalle n. 3200   

*) Ammatillinen toinen aste sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon

Yliopistotutkinto  AMK yhteensä      *Ammatillinen
     yhteensä            yhteensä
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5. ICTosaamisen tarve voimakkaassa kasvussa

ICT-osaamisen merkitys kasvaa lähivuosina kaikissa tekno-
logiateollisuuden yrityksissä toimialasta riippumatta. Tie-
totekniikka-alalla kasvu on luonnollisesti voimakkainta ja 
yleisintä. Myös enemmistö muiden toimialojen yrityksistä 
arvioi ICT-osaamistarpeensa kasvavan.

Yritysten tapa turvata tuleva ICT-osaaminen riippuu toi-
mialasta. Tietotekniikka-alalla tullaan palkkaamaan lisää 
ICT-alan ammattilaisia ja panostamaan nykyisen henkilös-
tön osaamiseen. Muilla toimialoilla nykyisen henkilöstön 
osaamisen kehittämistä lisätään ja osa toiminnoista ulkois-
tetaan. ICT-ammattilaisten palkkaaminen on harvinaisem-
paa ja heidän palkkaamistaan harkitsevat suuret yritykset 
useammin kuin pienet.

ICT-osaamisen tarpeen kehitys lähivuosina teknologiateollisuuden
yrityksissä, toimialoittain (N=459)

ICT-osaamisen turvaamisen keinot lähivuosina teknologiateollisuuden
yrityksissä. Osuus, %
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5.1. ICTosaamista lisää erityisesti 
 tavara ja palvelutuotantoon ja 
 TKItoimintoihin
ICT-osaamisen tarve lisääntyy kaikissa teknologiateollisuu-
den jäsenyritysten toiminnoissa. Useimmin yritykset mai-
nitsivat tavara- ja palvelutuotannon sekä tutkimuksen ja 
tuotekehityksen. Tarve on suuri myös muualla. Noin kol-
mannes yrityksistä mainitsi taloushallinnon, hankintatoi-
men, after-sales-palvelut ja myyntityön, runsas neljännes 
viestinnän ja viidennes henkilöstöhallinnon. 

ICT-osaamisen lisäystarve painottuu teknologiateollisuu-
den toimialoilla hiukan eri toimintoihin.

Kaikilla toimialoilla lisätään ICT-osaamista tuotannossa, 
tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, taloushallinnossa, 
after-sales-palveluissa sekä viestinnässä. Myös myyntiin ja 
markkinointiin tarvitaan selkeästi lisää ICT-osaamista mut-
ta suunnittelu- ja konsultointialalla tarvetta nähdään muita 
harvemmassa yrityksessä.  

Kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköte-
ollisuus sekä metallienjalostus arvioivat muita useammin 
lisäävänsä ICT-osaamista hankintatoimeen. Metallienja-
lostuksen ja kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä 
tarvitaan useimmin henkilöstöhallintoon liittyvää ICT-osaa-
mista.

 
ICT-osaamisen lisäys toiminnoittain / tehtävittäin teknologiateollisuuden

yrityksissä, %-osuudet (N=459)

ICT-osaamisen lisäys tehtävittäin / toiminnoittain
teknologiateollisuuden yrityksissä. Osuus, % (N=459)
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sähköteollisuus
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tuoteteollisuus

Metallien 
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Tietotekniikka Suunnittelu ja 
konsultointi

Kaikki

Talous ja 
rahoitus
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markkinointi
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5.2. Toiminnanohjaus ja tuotetieto 
 järjestelmissä useimmin kehittämistä
Teknologiateollisuuden jäsenyritykset tarvitsevat ylivoimai-
sesti useimmin lisää ICT-osaamista toiminnanohjaus- ja 
tuotetietojärjestelmien kehittämiseen. Myös pilvipalve-
lujen kehittämiseen, tietoturvan hallintaan ja asiakastie-
tojärjestelmien kehittämiseen tarvitaan lisää osaamista. 
Kolmannes näkee tarpeen lisätä ICT-osaamista tuotteiden 
älykkyyden kehittämiseksi ja neljännes sosiaalisen median 
hyödyntämiseksi. Pelillisyyden kehittämiseen panostetaan 
muita osa-alueita harvemmin. 

Tietotekniikka-alan yritykset panostavat aktiivisesti eri alu-
eisiin. Miltei 90 % tietotekniikka-alan yrityksistä panos-
taa pilvipalvelujen kehittämiseen ja noin puolet mainitsi 
tietoturvan, asiakastietojärjestelmät, toiminnanohjaus- ja 
tuotetietojärjestelmät sekä tuotteiden älykkyyden kehit-
tämisen painopistealueikseen. Miltei kolmannes panostaa 
myös sosiaalisen median osaamiseen ja kymmenys pelilli-
syyden kehittämiseen.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteol-
lisuus ja metallien jalostus lisäävät ICT-osaamista erityisesti 
toiminnanohjaus- ja tuotetietojärjestelmissä. Lisäksi vähin-
tään kolmannes aikoo panostaa tietoturvaan ja pilvipalve-
luiden kehittämiseen ja vähintään viidennes asiakastieto-
järjestelmiin. Erityisesti elektroniikka- ja sähköteollisuus, 
mutta myös kone- ja metallituoteteollisuus aikoo panostaa 
tuotteiden älykkyyden kehittämiseen. Sosiaaliseen medi-
aan satsaa noin neljännes kone- ja metallituoteteollisuu-
den ja metallien jalostuksen yrityksistä.

Suunnittelu- ja konsultointialan yrityksissä lisätään useim-
min pilvipalvelujen hyödyntämiseen tai tietoturvan paran-
tamiseen tähtäävää osaamista. Noin kolmannes yrityksistä 
lisää toiminnanohjaus ja tuotetietojärjestelmiin liittyvää 
osaamista ja neljännes panostaa tuotteiden älykkyyden, 
sosiaalisen median hyödyntämisen tai asiakastietojärjestel-
mien kehittämiseen tähtäävään ICT-osaamiseen.  

 
 

ICT-osaamisen tarve teknologiateollisuuden yrityksissä, 
%-osuudet vastanneista (N=459)

ICT-osaamisen tarve osaamisalueittain teknologiateollisuuden
yrityksissä, %-osuus vastanneista (N=459)
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6. Tutkintojen työelämävastaavuutta    
 kehitettävä edelleen

Yrityksillä on hyvä tuntuma eri koulutusasteiden tutkinto-
jen tuottamaan osaamiseen. Keskimäärin 90 % yrityksistä 
toimi toisen asteen tai ammattikorkeakoulututkinnon ja 
80 % maisteritason tutkinnon suorittaneiden työnantaja-
na. Jatkotutkintoja oli selvästi harvemmalla, keskimäärin 
vajaalla kolmanneksella vastanneista yrityksistä. 

Seuraavassa tarkastellaan niiden yritysten arvioita, joiden 
palveluksessa on kyseisen alan ja koulutusasteen tutkin-
non suorittaneita henkilöitä. Poikkeuksen muodostaa 
edelliseen kyselyyn tehtävä vertailu, joka perustuu vain ky-
seiseltä koulutusasteelta palkanneiden yritysten vastauk-
siin. 

Kyselyyn vastanneet teknologiateollisuuden yritykset, joiden palveluksessa oli eri
koulutusasteilta tutkintoja suorittaneita henkilöitä 2012. Osuus, % (N=459)

Yritysten arviot tutkintojen työelämävastaavuudesta vaih-
telivat koulutusalasta, koulutusasteesta ja yritysten toimi-
alasta riippuen. Enemmistö, noin 90 % vastanneista piti 
keskimäärin kaikkien tiedusteltujen tutkintojen työelämä-
vastaavuutta vähintään melko hyvänä. Merkittävää on, 
että AMK-tutkintojen ja yliopiston maisteritutkintojen 
työelämävastaavuudelle annettiin paras arvosana (hyvä) 
selvästi useammin kuin toisen asteen tutkinnoille. Lisäksi 

kaupallisen alan tutkintojen työelämävastaavuus arvioitiin 
usein paremmaksi, kuin tekniikan- tai tietojenkäsittelyalan. 

Työelämävastaavuutta arvioitiin asteikolla 
hyvä, melko hyvä, melko huono, huono
Koulutusalat: kaupallinen, tekniikka ja tietojenkäsittely
Koulutusasteet: ammatillinen tutkinto, AMK-tutkinto,  
yliopistojen maisteri /DI- tutkinto ja jatkotutkinto 
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Toisen asteen tutkintojen työelämävastaavuutta piti 
lähes 90 % vastaajista ainakin melko hyvänä ja 33 % antoi 
täydet pisteet. 

Kaupallisen alan tutkinnot arvioitiin keskimäärin hiukan 
paremmiksi, kuin muiden alojen tutkinnot. Toimialoista 
metallien jalostajat antoivat keskimäärää harvemmin täy-
det pisteet ja tietotekniikka-alan yrityksistä keskimäärää 
hiukan useampi piti näiden tutkintojen työelämävastaa-
vuutta melko huonona.

Tietojenkäsittelyalan tutkinnon työelämävastaavuus oli 
lähellä toisen asteen tutkintojen saamaa keskimääräistä 
arviota. Toimialojen arviointien välillä oli vaihtelua. Erityi-
sesti elektroniikka- ja sähköteollisuuden ja suunnittelu- ja 

konsultointialan yritykset arvioivat datanomin tutkinnon 
soveltuvan heidän yrityksensä tarpeisiin huonommin kuin 
muiden toimialojen vastaajat. Muut toimialat olivat jok-
seenkin tyytyväisiä datanomikoulutukseen. Tietotekniikka-
alan yrityksistä 47 % piti datanomikoulutuksen työelämä-
vastaavuutta hyvänä, metallien jalostajista sen sijaan vain 
23 %.

Tekniikan alan tutkintojen työelämävastaavuus arvi-
oitiin hiukan heikommaksi kuin muiden alojen tutkinto-
jen. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset arvioivat 
useimmin tämän koulutuksen vastaavan ainakin jokseen-
kin hyvin tarpeitaan. Muut toimialat olivat kriittisempiä. 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityksistä 18 % arvioi 
tutkinnon vastaavan tarpeitaan jokseenkin huonosti.

Koulutuksen vastaavuus koko teknologiateollisuuden tarpeisiin 2013
Kyseisen tutkinnon suorittaneita palkanneet yritykset, (N=459). 

Vastaavuus hyvä tai melko hyvä. Osuus, %. 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintojen vastaavuus yritysten tarpeisiin. Kyseisen 
tutkinnon suorittaneita palkanneet yritykset toimialoittain. Vastaavuus hyvä ja melko hyvä, %

 Toinen aste              AMK       Yliopisto          Jatkotutkinto

%
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Ammattikorkeakoulututkintojen työelämävastaa-
vuutta piti vähintään melko hyvänä yli 90 % vastaajista ja 
reilu 40 % antoi niille täydet pisteet.

Kaupallisen alan tradenomitutkinnot arvioitiin keskimää-
rin hiukan muita paremmaksi. Metallien jalostajista 33 % 
antoi täydet pisteet vaikka kaikki pitivät näitä tutkintoja 
kelvollisina. Tietotekniikka- sekä suunnittelu ja konsultoin-
tialan yritykset pitivät muita useammin näiden tutkintojen 
työelämävastaavuutta erinomaisina.

Tietojenkäsittelyalan tradenomitutkinnon työelämävas-
taavuutta koskevat arviot vaihtelivat myös toimialoittain, 
vaikka yleisarvio oli lähellä ammattikorkeakoulututkintojen 
saamaa keskimäärää. Metallien jalostajat ja suunnittelu- ja 
konsultointialan yritykset pitivät tutkintojen työelämävas-
taavuutta kaikkiaan melko hyvänä, mutta alle 30 % erin-
omaisina. Tietotekniikka-alan yrityksistä 53 % antoi täydet 
pisteet mutta samalla 13 % arvioi koulutuksen vastaavan 
huonosti tarpeitaan. 

Tekniikan alan tutkintojen saama yleisarvio työelämä-
vastaavuudesta noudatteli koulutusasteen keskimäärää. 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus sekä tietotekniikka-ala ar-
vioivat insinöörikoulutuksen työelämävastaavuuden muita 
useammin erinomaiseksi. Suunnittelu- ja konsultointiala 
sekä erityisesti metallien jalostajat antoivat insinöörikoulu-
tuksen työelämävastaavuudesta muita heikomman arvion. 
Metallien jalostajista 18 % piti insinöörikoulutuksen työ-
elämävastaavuutta melko huonona.

Yliopiston maisteri- tai DI-tutkintojen työelämävas-
taavuus sai yrityksiltä parhaan arvion. Sen arvioi vähin-
tään melko hyväksi keskimäärin 95 % vastanneista ja 
49 % antoi sille täydet pisteet. Koulutusalojen välillä ei 
ollut kovin suuria eroja.

Kaupallisen alan maisteritutkintoja piti parhaana tieto-
tekniikka-ala, jonka yrityksistä 65 % piti vastaavuutta erin-
omaisena. Muiden toimialojen välillä ei ollut suuria eroja.

Tietojenkäsittelyalan maisteritutkinnon arviot vaihtelivat 
voimakkaammin. Kaikki vastanneet suunnittelu- ja kon-
sultointialan, metallien jalostajien ja tietotekniikka-alan 
yritykset pitivät tietojenkäsittelyalan maisterikoulutusta vä-
hintään melko hyvänä, mutta vain 22 % metallien jalosta-
jista katsoi sen vastaavan hyvin tarpeitaan. Tietotekniikka-
alan yrityksistä 54 % piti työelämävastaavuutta hyvänä. 
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityksistä huolestut-
tavan moni, lähes 15 % ei pitänyt työelämävastaavuutta 
lainkaan hyvänä.

Tekniikan alan DI-tutkintojen saama yleisarvio työelämä-
vastaavuudesta noudatteli myös koulutusasteen saaman 
arvion keskimäärää. Kaikki metallien jalostajat ja tietotek-
niikka-alan yritykset arvioivat diplomi-insinöörikoulutuk-
sen vähintään melko hyväksi. Tietotekniikka-alan yrityksis-
tä miltei 60 % antoi sille parhaan mahdollisen arvosanan.  
Muilla aloilla suhtautuminen oli varauksellisempaa. Elekt-
roniikka- ja sähköteollisuuden ja kone- ja metallituoteteol-
lisuuden yrityksistä noin 40 % piti yliopistojen diplomi-
insinöörikoulutuksen tuottamaa osaamista tarpeisiinsa 
nähden hyvinä. Suunnittelu- ja konsultointialan yrityksistä 
lähes 10 % piti tutkintojen työelämävastaavuutta huonona.

Ammattikorkeakoulututkintojen vastaavuus yritysten tarpeisiin. Kyseisen tutkinnon 
suorittaneita palkanneet yritykset toimialoittain. Vastaavuus hyvä tai melko hyvä, %
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Jatkotutkintojen vastaavuus yritysten tarpeisiin. Kyseisen tutkinnon suorittaneita 
palkanneet yritykset toimialoittain. Vastaavuus hyvä tai melko hyvä, % 

Maisteritutkintojen vastaavuus yritysten tarpeisiin. Kyseisen tutkinnon suorittaneita 
palkanneet yritykset toimialoittain. Vastaavuus hyvä tai melko hyvä, %

Yliopiston jatkotutkintojen työelämävastaavuus 
arvioitiin hiukan heikommaksi kuin maisteritutkintojen. 
Keskimäärin 90 % vastaajista arvioi jatkotutkinnon melko 
hyväksi ja 35 % antoi niille täydet pisteet.

Kaupallisen alan jatkotutkintojen saamat arviot olivat lä-
hellä jatkotutkintojen saamaa keskimäärää. Toimialoittain 
arviot vaihtelivat. Miltei 90 % tietotekniikka-alan yrityk-
sistä antoi täydet pisteet. Vaikka kaikki elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden yritykset ja yli 90 % kone- ja metallituo-
teteollisuuden yrityksistä piti  työelämävastaavuutta kelvol-
lisena, vain noin 25 % näiden alojen yrityksistä pitivät sitä 
parhaana mahdollisena.

Tietojenkäsittelyalan jatkotutkintojen saamat työelämä-
vastaavuutta koskevat arviot olivat niin ikään lähellä kes-
kimäärää, mutta vaihtelivat toimialoittain. Tietotekniikka-

alan yrityksissä oli eniten niitä, jotka antoivat täydet pisteet 
mutta samalla myös niitä joiden mielestä työelämävastaa-
vuus ei ollut kelvollinen. Kaikki kone- ja metallituoteteolli-
suuden ja suunnittelu- ja konsultointialan yritykset pitivät 
tutkintoja kelvollisina, mutta alle 30 % antoi näille täydet 
pisteet. 

Tekniikan alan jatkotutkintojen saama yleisarvio työelä-
mävastaavuudesta noudatteli myös keskimäärää, mutta 
vaihteli niin ikään toimialoittain. Elektroniikka- ja sähköte-
ollisuus piti tutkintoja useimmin kelvollisina ja hyvänä 29 
%. Metallien jalostajien näkemykset erosivat voimakkaim-
min. Puolet heistä arvioi tekniikan alan jatkotutkintojen 
työelämävastaavuuden hyväksi ja samalla 17 % piti sitä 
huonona. Myös tietotekniikka-alan yritykset arvioivat tek-
niikan alan jatkotutkinnot keskimäärää useammin hyviksi.  
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Teknologiateollisuuden jäsenyritysten kokemat tutkintojen työelämävastaavuuden haasteet 
(Tutkinto huono tai melko huono, osuus, %)

Kaikkiaan tutkintojen työelämävastaavuus sai yrityksiltä 
keskimäärin paremman arvion kuin vuoden 2010 selvityk-
sessä. Tekniikan alan ja tietojenkäsittelyalan jatkotutkinnot 
saivat tässä kyselyssä harvemmin täydet pisteet työelämä-
vastaavuudesta kuin kolme vuotta aikaisemmin.

Valtaosa yrityksistä piti tutkintojen työelämälähtöisyyttä 
vähintään melko hyvänä, mutta erinomaisuuteen on mat-
kaa. 

Elektroniikka- ja sähkö-, kone- ja metallituoteteollisuus 
sekä metallien jalostajat antoivat tekniikan alan kaikkien 
tutkintojen työelämävastaavuudelle harvemmin täydet 
pisteet kuin tietotekniikka-ala tietojenkäsittelyalan tutkin-
noille. 

Keskimäärin 32 % vastaajista antoi ammatillisille toisen 
asteen tutkinnoille täydet pisteet ja 11 %, pahimmillaan 
21 % ei pitänyt näiden työelämävastaavuutta lainkaan 
hyvällä tasolla.  Ammattikorkeakoulututkintojen työelä-
mävastaavuutta piti hyvänä noin 40 % vastaajista ja kes-
kimäärin 7 % enimmillään miltei 18 % piti näiden työ-
elämävastaavuutta jokseenkin huonona. Jatkotutkintojen 
saamat arviot eivät olleet juuri paremmat. Yliopistojen 
maisteritason tutkintojen työelämävastaavuus arvioitiin 
paremmaksi; keskimäärin 50 % vastanneista piti työelä-
mävastaavuutta hyvänä.

Tulokset antavat vahvan viestin työelämän ja koulutuksen 
järjestäjien tiiviimmän yhteistyön lisäämiseksi. 

Koulutusaste Koulutusala Elektroniikka-  
ja sähkö-
teollisuus

Kone- ja 
metallituote-
teollisuus

Metallien 
jalostus

Tietotekniiikka-
ala

Suunn.- ja 
konsultointiala

Teknologia-
teollisuus 
yhteensä

Ammatillinen
Toinen aste

Kaupallinen 10 % 7 % 6 % 14 % 8 % 8 %

Teknillinen 18 % 11 % 16 % 14 % 16 % 13 %

Tietojen-
käsittely

21 % 9 % 11 % 13 % 21 % 13 %

AMK-tutkinto Kaupallinen 6 % 6 % 0 % 3 % 8 % 5 %

Teknillinen 5 % 6 % 18 % 8 % 14 % 9 %

Tietojen-
käsittely

11 % 6 % 0 % 13 % 0 % 8 %

Yliopisto, 
Maisteritutk.

Kaupallinen 7 % 3 % 7 % 3 % 6 % 4 %

Teknillinen 4 % 3 % 0 % 0 % 8 % 4 %

Tietojen-
käsittely

13 % 7 % 0 % 0 % 0 % 5 %

Yliopisto, 
jatkotutkinto

Kaupallinen 0 % 8 % - 13 % - 12 %

Teknillinen 4 % 13 % 17 % 12 % 11 % 11 %

Tietojen-
käsittely

10 % 0 % - 13 % 0 % 8 %
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 7.  Yhteenveto

Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat keväällä 2013 
Suomen henkilöstömäärän pysyttelevän jokseenkin en-
nallaan 2012-2016. Henkilöstömäärän suhteellinen kas-
vu kohdistuu erityisesti myynti- ja markkinointitoimintaan 
sekä after sales palveluihin ja toimialasta riippuen myös 
hankintatoimintaan, T&K-toimintaan ja tuotantoon. Hen-
kilöstömäärä kasvaa erityisesti alle 500 henkilöä työllistä-
vissä yrityksissä.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus koko henki-
löstöstä kasvaa teknologiateollisuuden kaikilla toimialoilla. 
Yritysten rekrytointikuvaan vaikuttaa voimakkaasti eläk-
keelle siirtyvien suuri määrä.  Valtaosa lähivuosina eläkkeel-
le siirtyvistä työskentelee kone- ja metallituoteteollisuuden 
tai metallien jalostuksen tuotannollisissa tehtävissä. He 
ovat hankkineet ammatillisen osaamisensa työelämässä tai 
heillä on toisen asteen ammatillinen tutkinto.  Siksi kone- 
ja metallialan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden 
tarpeen arvioidaan säilyvän lähivuosina korkeana. Suun-
nittelu- ja konsultointialan kokonaisrekrytointitarpeiden 
ennustaminen on tämän aineiston valossa haasteellista. 
Alan henkilöstö on korkeasti koulutettua, ikääntynyttä ja 
monet heistä työskentelevät omassa yrityksessään. Näiden 
pienten toimijoiden jatkoaikeita on haasteellista ennustaa.  

Globaalin toimintaympäristön ja uusien teknologioiden 
kehityksen myötä yritykset tiedostavat mahdollisuuden li-
sätä kilpailukykyään tietotekniikan hyödyntämisen avulla. 
Erityisesti tietotekniikka-alan yritykset  ovat palkkaamassa 
uusia ICT-alan ammattilaisia. Muut toimialat puolestaan li-
säävät ICT-osaamistaan kouluttamalla henkilöstöään tai ul-
koistamalla toimintoja. Tietotekniikkaa tullaan lisäämään 
kaikkiin yritysten toimintoihin; prosessien automatisoin-
tiin, älykkäämpiin tuotteisiin ja pilvipalvelujen hyödyntämi-
seen. Tietotekniikan merkitys korostuu kaikilla toimialoilla.   

Nuorten ikäluokkien pienentyminen ja eläkkeelle siirtyvi-
en suuri määrä asettaa koulutukselle entistä suurempia 
vaatimuksia kaikilla koulutussektoreilla. Koulutettavien 
vähetessä aloituspaikat tulisi suunnata aloille, joissa osaa-
jien tarve on suurin. Samalla on huolehdittava entistä te-
hokkaammin siitä, että mahdollisimman moni opiskelija 
suorittaa tutkintonsa ja siirtyy osaavana työelämään. Ta-
voitteena on oppiminen ja siksi huomio on kiinnitettävä 
sellaisiin opetusmenetelmiin ja oppimisympäristöihin, jot-
ka hyödyntävät monipuolisesti erilaisia oppimisen muo-
toja.  Opiskelijoiden opintojen ohjaus on myös tärkeässä 
asemassa, samoin muut opiskeluun kannustavat ja kes-
keyttämistä vähentävät toimenpiteet. Mitä varhemmin 
ongelmiin puututaan, sitä tehokkaampia ja halvempia toi-
menpiteet ovat. 

Koulutuksen työelämävastaavuus oli enemmistön näke-
myksen mukaan kohtuullisen hyvällä tasolla ja se näyttää 
parantuneen muutaman viime vuoden aikana. Parannet-
tavaa kuitenkin on, jos esimerkiksi viidennes työnantajista 
pitää rekrytoimansa henkilön tutkinnon työelämävastaa-
vuutta huonona. Tälle voi olla useita syitä – yritysten suuret 
odotukset vastavalmistuneiden osaamisen tasosta, koulu-
tuksen sisältöjen ja yritysten tarpeiden kohtaamattomuus 
tai tutkinnon suorittaneiden laadun vaihtelu. Koulutuksen 
työelämävastaavuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän 
huomiota. Osaajista tulee yhä niukkeneva resurssi ja siten 
koulutuksen työelämärelevanssin merkitys korostuu enti-
sestään. Teknologiateollisuus uudistuu entistä nopeammin 
teknologian, toimintamallien ja globaalin työnjaon muut-
tuessa ja tämä asettaa valtavia haasteita koulutusjärjes-
telmän kyvylle uudistua työelämän tarpeiden mukaisesti. 
Koulutuksen sisältö ja vaatimustaso tulisi määrittää entistä 
tiiviimmässä yhteistyössä työelämän kanssa. 
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Liitteet:

   Henkilöstöselvitys 2016 toteutus

Teknologiateollisuuden Henkilöstöselvitys 2016- kysely 
toteutettiin loppukeväällä 2013. Siinä tiedusteltiin yritys-
ten Suomessa toimivan henkilöstön määrää vuonna 2012 
toiminnoittain ja koulutustaustan mukaan sekä vastaavaa 
arviota vuodelle 2016. Lisäksi tiedusteltiin yritysten näke-
mystä ICT-osaamistarpeista sekä arviota nykyisten tutkin-
tojen työelämävastaavuudesta. Selvitys on jatkoa edellisen 
kerran kolme vuotta sitten tehtyyn tiedusteluun. 

Kysely lähetettiin Teknologiateollisuus ry:n kaikille jäsen-
yrityksille, joita rekisterin poimintahetkellä oli 15441 ja 
joissa työskenteli vuonna 2012 yhteensä 191000 henki-
löä. Kyselyyn vastasi 505 yritystä, joissa työskenteli vuonna 
2012 yhteensä noin 126 000 henkilöä. Tilastokeskuksen 
yritysrekisterin mukaan teknologiateollisuuden toimialoilla 
oli vuonna 2011 noin 25 600 yritystä, joissa työskenteli 
noin 264 000 henkilöä. Siten kyselyn henkilöstökattavuus 
koko perusjoukosta oli 48 % ja Teknologiateollisuus ry:n 
jäsenistöstä 66 %.

Suuret yritykset, metallien jalostajat ja elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden yritykset olivat aineistossa vahvemmin 
edustettuina kuin koko teknologiateollisuudessa keski-
määrin. Pienimmät yritykset sekä suunnittelu- ja konsul-
tointiala olivat keskimäärää heikommin edustettuna. 

Tarkastelu tehdään pääsääntöisesti edellisten selvitysten 
tutkimusten tapaan:

-  tuloksia tarkastellaan pääsääntöisesti sellaisenaan  
yleistämättä niitä koko alalle

-  kokoluokkatarkastelu rajoitetaan kahteen luokkaan, yli 
500 henkilöä työllistäviin ja alle 500 henkilöä työllistä-
viin yrityksiin.

Henkilöstömäärä vastanneissa yrityksissä 2012 Teknologiateollisuus ry:n 
jäsenrekisterin mukaan

Yrityksen koko, henkilöä

Toimiala 1-50 50-100 100-250 250-500 500- Kaikki Osuus, %
jäsenyritys-
ten henkilös-
töstä

Osuus, % 
teknologia-
teoll. Suomen 
henkilöstöstä 
(Tilastokeskus 
2011)

Elektroniikka- ja sähkö-
teollisuus, (N=83)

799 1108 2888 3278 27024 35097 75,5 70,6

Kone- ja metallituote-
teollisuus (N=270)

2970 2856 10662 6622 30697 53807 60,3 46,4

Metallien jalostus (N=24) 117 329 840 1304 8831 11421 79,3 75,7

Tietotekniikka (N=51) 618 458 1574 2678 13744 19072 68,7 42,3

Suunnittelu ja konsultointi 
(N=77)

1389 455 809 1314 2709 6676 50,7 17,6

Vastanneet yhteensä 
(N=505)

5893 5206 16773 15196 83005 126073 66,0 47,8

Osuus, % ry:n jäsenyri-
tysten henkilöstöstä

29,0 30,3 51,8 58,8 87,1 66,0

Osuus, % teknologia-
teoll. Suomen henki-
löstöstä (Tilastokeskus 
2011)

6,7 23,6 45,7 57,3 86,8 47,8

N= Yritysten lukumäärä 232 70 108 40 55 505
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Vastanneiden yritysten toimintojen rakenne 2012

Teknologiateollisuuden toimintojen painopisteet henki-
löstön määrällä mitattuna ovat tuotteiden ja palvelujen 
tuotannossa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnoissa. Puolet 
vastanneiden yritysten henkilöstöstä toimi vuonna 2012 
tuotteiden ja palvelujen tuotannossa, näistä tiiminvetäji-
nä neljä prosenttia. Tutkimus- ja kehitystehtävät työllisti-
vät kuudenneksen henkilöstöstä. Asiakastuki-, huolto- ja 
kunnossapitotehtävissä, samoin johdon ja taloushallinnon 
sekä myynnin ja markkinoinnin tehtävissä toimi 6-9 %, 
hankintatehtävissä 3 % ja muissa tehtävissä 8 % henki-
löstöstä. 

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa tutkimus ja ke-
hitystoiminnot työllistivät yli kolmanneksen henkilöstös-
tä. Tämä johtuu erityisesti elektroniikkateollisuuden 
suurten yritysten muista poikkeavasta toimintojen raken-
teesta. Näissä yrityksissä puolet henkilöstöstä toimi tutki-
mustehtävissä, lähes viidennes johto- ja hallintotehtävissä 
ja vain viidennes tuotantotehtävissä. Alle 500 henkilöä 
työllistävissä elektroniikkateollisuuden yrityksissä toiminto-
jen rakenne oli lähempänä muita aloja, joskin tutkimus ja 

tuotekehityksen tehtävät työllistivät niissäkin noin 16 % 
henkilöstöstä.

Muilla toimialoilla, myös sähköteollisuudessa tavaroiden 
ja palvelujen tuotanto työllisti pääsääntöisesti yli puolet 
henkilöstöstä. Sähköteollisuus panostaa myös vahvasti 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen kuudenneksen henki-
löstöosuudella. Suurissa sähköteollisuuden yrityksissä tut-
kimus- ja kehitystehtävissä työskentelee miltei viidennes 
henkilöstöstä. Myös tietotekniikka-alalla T&K-toiminnot 
työllistivät miltei kuudenneksen henkilöstöstä ja muista 
toimialoista poiketen alle 500 henkilöä työllistävissä yri-
tyksissä tämä osuus kiipesi miltei viidennekseen. Metal-
lien jalostuksessa painottui muista toimialoista poiketen 
huolto- ja kunnossapitotehtävät, joissa työskenteli lähes 
kuudennes henkilöstöstä suurimpien yritysten panostaes-
sa vahvasti näihin toimintoihin. Suunnittelu- ja konsul-
tointialalla kyselyn jaottelu oli haasteellinen. On oletetta-
vaa, että osa tuotekehitys ja asiakastukitoiminnoista sekä 
palvelujen tuotannosta on sisällytetty muihin tehtäviin.

Henkilöstö toiminnoittain teknologiateollisuuden toimialoilla 2012 
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Vastanneiden yritysten henkilöstön koulutus 2012

Kyselyssä yrityksiltä tiedusteltiin myös henkilöstön koulu-
tusastetta: yliopiston jatkotutkintoja, maisteritutkintoja, 
ammattikorkeakoulututkintoja sekä toisen asteen tutkin-
toja. Alimman korkea-asteen (teknikkotason) tutkinnon 
suorittaneiden määriä ei eritelty, vaan yhdistettiin amma-
tilliseen koulutukseen. Koulutusalaa ei myöskään tiedus-
teltu.

Kyselyyn vastanneiden teknologiateollisuuden yritysten 
henkilöstön koulutustaso oli korkeampi, kuin koko Suo-
men teknologiateollisuudessa keskimäärin. Vastanneissa 
yrityksissä yliopistotutkinnon tai AMK-tutkinnon suoritta-
neita oli kumpaistakin noin neljännes vuonna 2012. Toisen 
asteen ammatillinen tutkinto tai teknikkotutkinto oli noin 
kolmanneksella. Ilman ammattitutkintoa työskenteli vajaa 
viidennes henkilöstöstä.  Pääsääntöisesti alle 500 henkilöä 
työllistävissä yrityksissä henkilöstön koulutustaso oli alhai-
sempi kuin suuremmissa, mutta toimialoittaiset vaihtelut 
olivat suuria.

Tietotekniikka-alalla  ja suunnittelu ja konsultoin-
tialalla korkea-asteen tutkinnot ovat vahvassa asemassa. 
Yliopisto- tai AMK tutkinnon oli suorittanut yhteensä kes-
kimärin 80 % vastanneiden yritysten henkilöstöstä. Am-
matillisen toisen asteen suorittaneet tai ilman muodollista 
tutkintoa työskentelevät olivat selvänä vähemmistönä. Eri-
kokoisissa yrityksissä henkilöstön koulutustausta ei eron-
nut toisistaan voimakkaasti. 

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa korkea-asteen 
tutkinnon oli suorittanut kaksi kolmannesta. Ammatillisen 
tutkinnon suorittaneita oli viidennes ja ilman muodollista 
tutkintoa vajaa viidennes vastanneiden yritysten henki-
löstöstä. Suurimmissa yrityksissä korkea-asteen tutkin-
not olivat hallitsevassa asemassa. Pienemmissä yrityksissä 
korostui toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja ilman 
muodollista tutkintoa työskentelevien suuri osuus.

 
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstöstä runsas 
kolmannes oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon, joka 
useammin oli AMK-tutkinto kuin yliopistotutkinto. Toisen 
asteen tutkinnon suorittaneita tai ilman muodollista pä-
tevyyttä työskenteli yli 60 % henkilöstöstä. Suurimmissa 
yrityksissä oli suhteellisesti enemmän korkea-asteen tut-
kinnon suorittaneita ja alle 500 henkilöä työllistävissä yri-
tyksissä taas ilman muodollista pätevyyttä työskenteleviä.

Metallien jalostuksessa korkea-asteen tutkinnon suorit-
taneita oli suhteellisesti vähemmän kuin muilla toimialoilla. 
Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden suhteellinen osuus 
oli suuri, 60 %.  Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden 
suhteellinen osuus oli suurimmissa yrityksissä selvästi 
suurempi kuin alle 500 henkilöä työllistävissä yrityksissä. 
Näissä taas työskenteli suhteellisesti enemmän niitä, jotka 
olivat pätevöityneet ilman muodollista tutkintoa.
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Teknologiateollisuuden henkilöstön koulutusrakenne 2012 yrityksen koon mukaan

Teknologiateollisuuden henkilöstön koulutusrakenne 2012
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Liitekuvia
Elektroniikka- ja sähköteollisuuus
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Tietotekniikka-ala
Vastanneet yritykset / konsernit, N=45

Suomen henkilöstömäärä toiminnoittain 2012 - 2016
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Kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus
Vastanneet yritykset / konsernit, N=272
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Suunnittelu- ja konsultointiala
Vastanneet yritykset / konsernit, N=65
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Teknologiateollisuuden yritysten keinot turvata tarvittava ICT-osaaminen lähivuosina. 
Osuus, % 
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Teknologiateollisuuden yritysten toiminnot tai tehtävät, joihin lisätään ICT-osaamista. Osuus, %

Elektroniikka- ja sähköteollisuus
%-osuudet vastanneista (N=77)
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ICT-lisäosaamisen kohteet teknologiateollisuuden yrityksissä. Osuus, %

Elektroniikka- ja sähköteollisuus
%-osuudet vastanneista (N=77)
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Metallien jalostus
%-osuudet vastanneista (N=21)

% 0 20 40 60 80 100

Tietoturva-asiat
Pilvipalveluiden hyödyntäminen / kehittäminen
Toiminnanohjaus ja / tai tuotetietojärjestelmät

Asiakastieto-järjestelmät
Tuotteiden älykkyyden kehittäminen

Pelillisyyden kehittäminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen

Jokin muu

                   53
   35
            82
        24
             12
      0
             29
      6 

Tietotekniikka-ala
%-osuudet vastanneista (N=45)

% 0 20 40 60 80 100

Tietoturva-asiat
Pilvipalveluiden hyödyntäminen / kehittäminen
Toiminnanohjaus ja / tai tuotetietojärjestelmät

Asiakastieto-järjestelmät
Tuotteiden älykkyyden kehittäminen

Pelillisyyden kehittäminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen

Jokin muu

                    57
           88
          50
                  55
    45
     10
        31
5

Suunnittelu- ja konsultointiala
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Koulutuksen vastaavuus Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten*)
strategian mukaisiin tarpeisiin 2010 ja 2013

Asianomaisen koulutusasteen tutkinnon suorittaneita palkanneet yritykset

*) Vertailukelpoisuuden varmistamiseksi aineistosta poistettu suunnittelu- ja konsultointialan yritykset

Lähde: Teknologiateollisuus ry: Henkilöstöselvitys 2013 (arvio 2010) ja Henkilöstöselvitys 2016 (arvio 2013)

Tekniikan alan koulutus

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013
Toinen aste AMK Yliopisto Jatkotutkinto

Vastaavuus
melko hyvä

Vastaavuus
hyvä

Vastaavuus hyvä tai 
melko hyvä,% 
(Vaihtoehdot hyvä, 
melko hyvä, melko 
huono tai huono) 

%

Tietojenkäsittelyalan koulutus

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Toinen aste AMK Yliopisto Jatkotutkinto

Vastaavuus
melko hyvä

Vastaavuus
hyvä

Vastaavuus hyvä tai 
melko hyvä,% 
(Vaihtoehdot hyvä, 
melko hyvä, melko 
huono tai huono) 

%

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013

Kaupallisen alan koulutus

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Toinen aste AMK Yliopisto Jatkotutkinto

Vastaavuus
melko hyvä

Vastaavuus
hyvä

Vastaavuus hyvä tai 
melko hyvä,% 
(Vaihtoehdot hyvä, 
melko hyvä, melko 
huono tai huono) 

%

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013



32  •  Henkilöstöselvitys 2016    

Kyselylomake

Teknologiateollisuus ry:n Henkilöstöselvitys 2016

Selvitys koskee jäsenyritystemme Suomen toimintoja.

Yrityksen taustatiedot

1. Yrityksen yhteystiedot
 Yrityksen nimi ________________________________________________________________________________________________________
 Vastaajan nimi ________________________________________________________________________________________________________
 Puhelinnumero _______________________________________________________________________________________________________

2. Vastaus koskee konsernin / yrityksen
 Kaikkia liiketoimintayksiköitä / toimipaikkoja
 Seuraavia yksiköitä: _______________________________________________________________________________________________

3. Yrityksen toimiala
 Elektroniikka- ja sähköteollisuus
 Kone- ja metallituoteteollisuus
 Metallien jalostus
 Tietotekniikka
 Suunnittelu ja konsultointi
 Jokin muu, mikä _________________________________________________________________________________________________

4. Henkilöstön määrä vastaajayrityksessä 2012
 1 - 49
 50 - 99
 100 - 249
 250 - 499
 500 -
Yrityksen henkilöstön määrä 2012 ja arvio vuodelle 2016
5. Yrityksen henkilöstö toiminnoittain Suomessa: Määrä 2012 ja arvio vuodelle 2016

  Henkilöstön määrä 2012  Henkilöstön määrä 2016
  
Johto ja hallinto (esim. talous-,rahoitus-, 
henkilöstöhallinto, viestintä jne.) _____________________   ____________________

Myynti ja markkinointi _____________________   ____________________

Tutkimus ja tuotekehitys _____________________   ____________________

Hankinnat, osto ja logistiikka _____________________   ____________________

Tuotanto (tavarat ja palvelut)
- joista työnjohto / tiiminvetäjät _____________________   ____________________

Huolto, kunnossapito, ylläpito, asiakastuki _____________________   ____________________ 

Muu  _____________________   ____________________

Henkilöstö yhteensä _____________________   ____________________

6. Yrityksen henkilöstön koulutustausta Suomessa: Määrä 2012 ja arvio vuodelle 2016

  Henkilöstön määrä 2012  Henkilöstön määrä 2016
  
Yliopisto, jatkotutkinto (tohtori, lisensiaatti) _____________________   ____________________

Yliopisto, maisterit (DI, KTM jne.) _____________________   ____________________

Ammattikorkeakoulu (insinöörit, tradenomit jne.) _____________________   ____________________

Ammatillinen tutkinto (ml. teknikot) _____________________   ____________________

Muu koulutus _____________________   ____________________

Henkilöstö yhteensä _____________________   ____________________
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Koulutuksen työelämävastaavuus

7.  Miten hyvin suomalaiset TEKNIIKAN ALAN tutkinnot vastaavat yrityksenne strategian mukaisiin tarpeisiin?

Vastaattehan myös, onko yrityksessänne palveluksessa kyseisen tutkinnon suorittaneita henkilöitä?

  Yrityksessänne tutkinnon Kyseisen tutkinnon työelämävastaavuus
  suorittaneita?
  Kyllä  Ei  Hyvin  Melko  Melko  Huonosti
    hyvin huonosti
 Ammatillinen tutkinto
 Insinööritutkinto
 DI-tutkinto
 Jatkotutkinto (lisensiaatti, tohtori)

Miten kehittäisit edellä mainittujen suomalaisten tutkintojen työelämävastaavuutta? Mitä osaamista haluaisit parantaa tai lisätä? 
Mainitse yrityksesi kilpailukyvyn kannalta keskeisimmät koulutuksen kehittämiskohteet.

 ____________________________________________________________________________________________________________________

8.  Miten hyvin suomalaiset TIETOJENKÄSITTELYALAN tutkinnot vastaavat yrityksenne strategian mukaisiin tarpeisiin?

 Vastaattehan myös, onko yrityksessänne palveluksessa kyseisen tutkinnon suorittaneita henkilöitä?

  Yrityksessänne tutkinnon Kyseisen tutkinnon työelämävastaavuus
  suorittaneita?
  Kyllä  Ei  Hyvin  Melko  Melko  Huonosti
    hyvin huonosti
 Ammatillinen tutkinto (datanomit)
 AMK-tutkinto (tradenomi tms.)
 Maisteritutkinto
 Jatkotutkinto (lisensiaatti, tohtori)

Miten kehittäisit edellä mainittujen suomalaisten tutkintojen työelämävastaavuutta? Mitä osaamista haluaisit parantaa tai lisätä? 
Mainitse yrityksesi kilpailukyvyn kannalta keskeisimmät koulutuksen kehittämiskohteet.

 ____________________________________________________________________________________________________________________

9.  Miten hyvin suomalaiset KAUPALLISEN ALAN tutkinnot vastaavat yrityksenne strategian
 mukaisiin tarpeisiin?

 Vastaattehan myös, onko yrityksessänne palveluksessa kyseisen tutkinnon suorittaneita henkilöitä?

  Yrityksessänne tutkinnon Kyseisen tutkinnon työelämävastaavuus
  suorittaneita?
  Kyllä  Ei  Hyvin  Melko  Melko  Huonosti
    hyvin huonosti
 Ammatillinen tutkinto (merkonomi)
 AMK-tutkinto (tradenomi)
 Maisteritutkinto
 Jatkotutkinto (lisensiaatti, tohtori)

Miten kehittäisit edellä mainittujen suomalaisten tutkintojen työelämävastaavuutta? Mitä osaamista haluaisit parantaa tai lisätä? 
Mainitse yrityksesi kilpailukyvyn kannalta keskeisimmät koulutuksen kehittämiskohteet.

 ____________________________________________________________________________________________________________________
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Tietotekniikka (ICT)-osaamisen tarve yrityksessänne

10. Arvioi, millä tavoin tietoteknisen (ICT) osaamisen tarve tulee yrityksessänne kehittymään lähivuosina
 vähenee merkittävästi
 vähenee jonkin verran
 ennallaan
 kasvaa jonkin verran
 kasvaa merkittävästi

11. Arvioi, mitä keinoja yrityksenne käyttää turvatessaan tarvittavan tietoteknisen (ICT)
 osaamisen lähivuosina

   vähenee vähenee ennallaan  kasvaa  kasvaa  
   merkittävästi jonkin  jonkin merkittävästi
    verran  verran

Palkkaamalla yritykseenne ICT-alan
ammattilaisia

Lisäämällä yrityksenne henkilöstön
ICT-osaamista yleisesti
(ICT-ammattilaiset &
muu henkilöstö)

Ulkoistamalla ICT-osaamista vaativat
tehtävät

12. Millaisiin toimintoihin / tehtäviin arvioitte lisäävänne tietoteknistä (ICT) osaamista 
 (voit valita useamman vaihtoehdon)

 Talous ja rahoitus
 HR/HRD
 Viestintä ja markkinointi
 Myynti
 Tutkimus ja tuotekehitys
 Hankinnat, osto ja logistiikka
 Tuotanto (tavarat ja palvelut)
 Huolto, kunnossapito, ylläpito, asiakastuki
 Jokin muu, mikä __________________________________________________________________________________________________

13. Mihin tietotekniikan (ICT) osa-alueeseen arvioitte tarvitsevanne lisää osaamista 
 (voit valita useamman vaihtoehdon)

 Tietoturva-asiat
 Pilvipalveluiden hyödyntäminen / kehittäminen
 Toiminnanohjaus ja/tai tuotetietojärjestelmät
 Asiakastietojärjestelmät
 Tuotteiden älykkyyden kehittäminen
 Pelillisyyden kehittäminen
 Sosiaalisen median hyödyntäminen
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